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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Άρθρο 1°:  Το ακίνητο που θα ενοικιαστεί για την στέγαση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, θα πρέπει να διαθέτει χώρους - γραφεία που να 

επαρκούν για πάνω για τουλάχιστον 30 θέσεις εργασίας με συνολικό καθαρό εμβαδόν 

των χώρων 330 - 500 τ.μ., σε ανεξάρτητα γραφεία των 2, 3 και έως 4 θέσεων 

εργασίας, ακόμη και σε ενιαίο χώρο ο οποίος θα δύναται να διαρρυθμιστεί όπως 

παραπάνω, αναπτυσσόμενα είτε σε ισόγειο χώρο είτε σε όροφο, με χώρους W.C. 

που να καλύπτουν τις ανάγκες των χώρων αυτών σύμφωνα με τις σχετικές 

προδιαγραφές και κανονισμούς και να βρίσκεται στην περιοχή των Ιωαννίνων 

περικλειόμενη από τις οδούς Λεωφ. Γράμμου – 8ης Μεραρχίας - Ανδ. Παπανδρέου – 

Ευαγγελίδη – Δ. Φιλοσόφου – Γαριβάλδη - Ακτή Μιαούλη – Βογιάννου – Κενάν 

Μεσαρέ – Δομπόλη – Σουλίου – Σπ. Λάμπρου – Μεγ. Αλεξάνδρου – Μακρυγιάννη – 

Καλπακίου. 

Γίνεται δεκτή ως ενιαία, η προσφορά για όμορα ακίνητα που ανήκουν στον ίδιο 

ή και σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες εφόσον τα δύο κτίρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

κατά τη χρήση τους ως ένα ενιαίο κτίριο, με τους ειδικότερους όρους του άρθρου 4 

της παρούσας, να συνενωθούν. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον τύπο  

Π= Ο - Κ όπου Π η τελική προσφορά του ενδιαφερόμενου μετά την αξιολόγηση η 

οποία προκύπτει σαν διαφορά του Κ από το Ο. 



• (όπου Κ η βαθμολογία που προκύπτει από το άθροισμα των  βαθμολογιών των 

παρακάτω Α, Β και Γ κριτηρίων)  

Α) η απόσταση του ακινήτου από το Κεντρικό Δημαρχείο. (0-200),  

Β) Η ύπαρξη δομημένης καλωδίωσης. (0-200) και  

Γ) Η προσφορά 3 θέσεων στάθμευσης σε ιδιωτικό χώρο. (0-100)  

Δ) η ύπαρξη συστήματος κλιματισμού στο κτίριο. (0-100) 

• (όπου Ο η οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου). 

 
Άρθρο 2°: Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις κατ' άρθρο 5 Π.Δ. 270/81, ήτοι: 

Α' Φ ά σ η: Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει μέσα σε προθεσμία 

είκοσι ( 20 ) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στα γραφεία του Τμήματος 

Εσόδων του Δήμου ( Καπλάνη 7 ) και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, φάκελο 

προσφοράς με: α) αντίγραφο οικοδομικής άδειας καθώς και τυχόν τακτοποιήσεις, β) 

αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου και συγκεκριμένα κάτοψη και τομή του ακινήτου 

(1:50) υπογεγραμμένη από μηχανικό, γ) βεβαίωση από ιδιώτη μηχανικό από την 

οποία προκύπτει ότι το προσφερόμενο μίσθιο είναι νομίμως υφιστάμενο και σύμφωνο 

με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις για τη χρήση που προορίζεται. δ) βεβαίωση 

του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι επιτρέπεται στην πολυκατοικία 

η συγκεκριμένη χρήση, ε) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και στ) 

υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας και αποδέχεται αυτά 

πλήρως. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας η δήλωση υπογράφεται από όλους τους 

συνιδιοκτήτες. 

Β' Φ ά σ η: Μετά τη σύνταξη εκθέσεως περί της καταλληλότητας ή μη εκάστου 

των προσφερθέντων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της 

διακήρυξης, από την προς τούτο αρμόδια επιτροπή, ο πρόεδρος της επιτροπής θα 

γνωστοποιήσει εγγράφως σε καθένα από τους ενδιαφερόμενους, των οποίων τα 

ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, την ημέρα, τόπο και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

(οικονομικές προσφορές). Η κατάθεση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε 

κλειστό φάκελο. 

Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας θα γίνει από τη Οικονομική 

Επιτροπή. Η εγκριτική απόφαση θα κοινοποιηθεί επί αποδείξει στο μειοδότη με 

παράλληλη πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από 

της κοινοποιήσεως. 



Άρθρο 3°: Η διάρκεια μίσθωσης θα είναι τέσσερα ( 4 ) χρόνια από την παράδοση του 

ακινήτου και τη σύνταξη του σχετικού συμφωνητικού μισθώσεως. Η μίσθωση μπορεί 

να παραταθεί με κοινή συμφωνία του Δήμου και του ιδιοκτήτη ή και να λυθεί νωρίτερα 

του προβλεπόμενου χρόνου αζημίως για το Δήμο. 

Άρθρο 4°: Σε περίπτωση που ο τελευταίος μειοδότης είναι κύριος μη αποπερατωμένου 

ακινήτου, οι εργασίες αποπεράτωσης βαρύνουν το μειοδότη. Οι δαπάνες 

διαρρύθμισης του μίσθιου στο βαθμό που προβλέπονταν από τα σχέδια της 

οικοδομής βαρύνουν επίσης τον μειοδότη. Ο μειοδότης αποδέχεται τη δυνατότητα 

διαρρύθμισης του χώρου του μίσθιου κατά τρόπο διάφορο από τον προβλεπόμενο 

στα σχέδια της οικοδομής μετά των απαραίτητων ενεργειών ενημέρωσης της  

Πολεοδομίας και σύμφωνα με τις προτάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στις 

οποίες υποχρεούται να συμμορφώνεται χωρίς αντιρρήσεις και ειδικότερα: 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 

> Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ 

HD 384 – Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συμπληρωματικά με το 

πρότυπο HD60364 – Low voltage electrical installations. 

> Φωτισμός στα γραφεία (ένταση) στο επίπεδο εργασίας 500 LUX, στους βοηθητικούς 

χώρους 150 LUX. 

> Ύπαρξη υποπίνακα σε κάθε γραφείο. 

> Ρευματοδότες σε κάθε κύριο χώρο ένα/5 τ.μ. με ξεχωριστή γραμμή από τον 

υποπίνακα γραφείου. 

> Άναμμα/ σβήσιμο φωτιστικών σωμάτων στους διαδρόμους και το κλιμακοστάσιο με 

μπουτόν μέσω αυτόματου κλιμακοστασίου (επιθυμητή είναι η εγκατάσταση 

ανιχνευτών κίνησης) 

> Επιθυμητή η ύπαρξη ανεξάρτητης γραμμής ρευματοδοτών για ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές που θα τροφοδοτείται από τον υποπίνακα του γραφείου.  

> Ανελκυστήρας υδραυλικός (για φορτίο τουλάχιστον 3 ατόμων) που θα έχει στάσεις σε 

όλους τους ορόφους του κτιρίου. 

 



2. ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ 

> Το προς ενοικίαση κτίριο θα πρέπει να διαθέτει σύστημα  θέρμανσης. Στην περίπτωση 

που ο Δήμος ενοικιάσει τμήμα κτιρίου τότε το δίκτυο της θέρμανσης θα πρέπει να  

είναι ανεξάρτητο για το σύνολο των προς ενοικίαση στον Δήμο χώρων, διαφορετικά 

θα πρέπει ο κάθε χώρος να έχει αυτονομία θέρμανσης. 

> Οι προς ενοικίαση χώροι θα θερμαίνονται με θερμαντικά σώματα ικανά να ζεσταίνουν 

τους χώρους στην θερμοκρασία των 20 °C. 

> Επιθυμητή είναι και η θέρμανση, των κοινόχρηστων χώρων (κλιμακοστάσιο, είσοδος). 

> Ως βαθμολογούμενο χαρακτηριστικό (Επιθυμητό και όχι υποχρεωτικό) είναι η ύπαρξη 

συστήματος κλιματισμού. Δεκτές είναι και οι λύσεις με μονάδες κλιματισμού (split 

units) αρκεί να είναι τεχνολογίας all dc inverter.    

 

3. ΔΙΚΤΥΟ Η/Υ (ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ) 

> Ως βαθμολογούμενο χαρακτηριστικό (Επιθυμητό και όχι υποχρεωτικό) είναι η ύπαρξη 

δομημένης καλωδίωσης στο κτίριο. Ως βέλτιστη θεωρείται η ύπαρξη  δικτύου από 

καλώδια UTP 100 κατηγορίας 5, που θα οδεύουν μέσα σε πλαστικά κανάλια 

κατάλληλων διαστάσεων. Τα πλαστικά κανάλια θα διατρέχουν όλη την περίμετρο κάθε 

γραφείου και θα υπάρχει πρίζα Η/Υ τύπου RG 145 για κάθε θέση εργασίας (μία θέση 

εργασίας για κάθε 5 τετραγωνικά μέτρα καθαρού εμβαδού του γραφείου). Η πρίζα Η/Υ 

που τροφοδοτείται από ένα ενιαίο καλώδιο UTP 100 που θα καταλήγει σε 

καθορισμένο σημείο του ορόφου όπου θα τοποθετηθεί SWITCH (θα τοποθετηθεί από 

την Υπηρεσία) ενώ σε κάθε όροφο του κτιρίου θα τοποθετηθεί από ένα SWITCH. Όλα 

τα SWITCH θα συνδέονται μεταξύ τους με παρόμοιο καλώδιο και το SWITCH του 

ισογείου θα συνδέεται με την ευθεία γραμμή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου. 

 

4. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

> Για το τηλεφωνικό δίκτυο ιδανικά θα υπάρχει πρίζα τηλεφωνική, με διπλή υποδοχή 

τύπου RG 45 δίπλα σε κάθε πρίζα Η/Υ. 

> Δίπλα από τον κεντρικό κατανεμητή θα υπάρχει χώρος κατάλληλος για εγκατάσταση 

τηλεφωνικού κέντρου, ο οποίος θα πρέπει να προστατεύεται 

> Οι κεντρικοί κατανεμητές θα φέρουν και διάταξη γείωσης η οποία θα είναι ανεξάρτητη 

από την γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων. 

 



5. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

> Το κτίριο θα είναι πυροπροστατευμένο σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις και 

την χρήση του.  

> Επιθυμητά (όχι υποχρεωτικό) το κτίριο να καλύπτεται από εγκατάσταση συναγερμού 

(με ανιχνευτές υπέρυθρων ακτινών) που να καλύπτει βασικούς χώρους του κτιρίου. 

 

Οι δαπάνες διαρρύθμισης, του μίσθιου στην περίπτωση αυτή βαρύνουν τον 

ιδιοκτήτη. Το μίσθιο θα πρέπει να είναι έτοιμο προς παράδοση εντός το πολύ τριών 

(3) μηνών από την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. 

Σε περίπτωση που ο τελευταίος μειοδότης είναι κύριος αποπερατωμένου 

ακινήτου, απαιτούνται δε για την εύρυθμη λειτουργία του, αλλαγές στη διαρρύθμισή 

του, όπως και στην περίπτωση που είναι κύριος όμορων ακινήτων και απαιτούνται 

εργασίες για τη συνένωση τους, οι εν λόγω εργασίες θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνες 

του ιδιοκτήτη. 

Ο Δήμος δεν θα έχει καμιά υποχρέωση αποκατάστασης του μίσθιου ή 

καταβολής αποζημίωσης στο μισθωτή με το πέρας της μισθώσεως για τις γενόμενες 

καθ' υπόδειξή του διαρρυθμίσεις και κατασκευές. 

Άρθρο 5°: Κατά την παράδοση του ακινήτου θα συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και 

παραλαβής, που θα υπογραφεί από το μειοδότη και τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

Δήμου, στο οποίο θα περιγράφεται λεπτομερώς η κατάσταση στην οποία βρίσκεται 

το ακίνητο. 

Άρθρο 6°: Η αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται κάθε δύο χρόνια στο ποσοστό 

ισχύοντος δείκτη τιμών καταναλωτή, αυξημένο κατά 1 μονάδα. 

Άρθρο 7°: Ο Δήμος δε θα ευθύνεται για τις φυσιολογικές φθορές που θα προκληθούν στο 

ακίνητο από τη συνηθισμένη χρήση. 

Άρθρο 8°: Ο Δήμος θα βαρύνεται με τις δαπάνες υδροληψίας, αποχέτευσης, ηλεκτρικού 

ρεύματος, θέρμανσης και κοινοχρήστων δαπανών. 

Άρθρο 9°: Το ενοίκιο θα καταβάλλεται κάθε μήνα προκαταβολικά, το χαρτόσημο δε της 

μίσθωσης βαρύνει τον εκμισθωτή. 



Άρθρο 10ο: Ο μειοδότης βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας. 

Άρθρο 11°: Σε περίπτωση ακύρωσης της δημοπρασίας ουδεμία αποζημίωση οφείλεται 

στους διαγωνισθέντες. 

 

Άρθρο 12°: Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή το Π.Δ. 270/81 και ο Ν. 4521/2018. 

 

 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ, 

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ 
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